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Dagsorden 
 
1. Godkendelse af referat 21 
Referat godkendt 
 
2. Status fase II inde og ude arealer 

2.1. Rundtur inde og ude 
Rundtur udskudt pga. Corona 

 
2.2. Inde (bilag 3) 

Thomas gennemgik indearealerne og de møbler der var kommet. Det der 
mangler af større inventar, er Kupe sofaer, højborde til køkken 1. sal, 
Cocoon (læsestol), borde og stole til krealokalet samt div. mindre inventar. 
Natur og teknologi lokalet er næsten færdigt. Der mangler kun stålbord 
med vask, forventet levering ultimo januar. 
Der afventes tilbagemelding på brandsagsbehandling af vægge til PLC på 
første sal og i væg i stuen.  

 
2.3. Udearealer (Bilag 3) 

Etableret: flisevej, fliser til multihus, højbede, klatrevold, faldunderlag til 
gyngestiv, flytning af legehus, flytning af sandkasse, hegn ifm. ny indgang.  
Når byggesagsbehandlingen er færdig, opføres multihuset og der åbnes op 
for brug af området. 
 
 

   

 

Referat 
 
Sted: Lundevejsskolen kontoret. 

På grund af Corona afholdes mødet på Google Meet, link 
nedenfor. 
https://meet.google.com/krn-oyfr-
opu?hs=122&authuser=0  
 

Dato: Mandag den 10/1 - 2022 kl. 17:00 – 19:00    
  
Deltagere: Linda Hansen 

Louise Højbjerre 
Mia Gordon 
Christina Sveistrup (Formand) 
Mia Fobian (næstformand)  
Thomas Nyborg (Skoleleder) 
Katja Rifka Lehmann (personale repræsentant.) 
Laila Germann Andersen (Personale repræsentant) 
 

Afbud:  Katja R Lehman, Christina Sveistrup og Mia Fobian 
  
Emne: Skolebestyrelsesmøde  

 
 

Dato: 11.01.2022 
 
 

Center for Dagtilbud og 
Skole 

Lundevejsskolen 
 

Kontakt 
Thomas Nyborg 

Skoleleder 
tny@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 6461 

https://meet.google.com/krn-oyfr-opu?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/krn-oyfr-opu?hs=122&authuser=0
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3. Nyhedsbrevet skal det fortsætte 
Generel tilfredshed med nyhedsbrevet. Bestyrelsen forslår at brevet 
fremadrettet skrives når der er nyt i byggesagen. Den faste kadencen på 
14 dage vil ændres til en måned. Hvis der sker ændringer af større 
betydning i planen, skrives der ud. 

4. Personalesituation 
4.1. Medarbejder/ansættelser/fravær 

En medarbejder på vej tilbage fra langtidssygemelding. En medarbejder 
stopper efter længere sygdom. Begge stillinger er slået op. 
Corona: SFO lukket to dage før tid i juleferien, på baggrund af Corona i 
personalegruppen. Forældre til børn i SFO blev kontaktet og orienteret om 
at det ikke var muligt at dække vagterne i SFO med det faste personale kun 
med vikarer. De valgte herefter at holde deres børn hjemme.  
Skolen har være og er hårdt ramt af Corona. På personalesiden har det 
været i Juleferien på børne siden har det været i perioden efter nytår og 
frem til nu.  

 
5. Opdatering på trivsel i indskolingen 
Det går bedre i indskolingen, der er stadig udfordringer i samarbejdet, men 
der arbejdes på at få udfordringerne løst bl.a. gennem samtaler om 
teamet fundament og teamets grundregler. Desværre har processen taget 
længere tid en ønsket pba. de mange sygemeldinger ifm. Corona. 

 
6. Tilbagemelding fra 3. møde med Trine og Hanna  

6.1. Ressource 
6.2. Fase II 

Louise og Thomas gav en tilbagemelding på bestyrelsesrepræsentanternes 
møde med Hanna og Trine. Bestyrelsen mener stadig, at Lundevejsskolen 
ligger under normeringen ift. andre tilsvarende skoler. På Sorgenfri Skolen 
og Søgårdsskolen er normeringen er 3 medarbejdere pr. 8 elever, på 
Lundevejsskolen er der 2 medarbejdere pr. maksimalt 10 elever. Det er 
dog generelt svært umiddelbart at sammenligne skoler på 
normeringsdelen, da måderne at opgøre normeringen på er meget 
forskellig. Der var enighed om at undersøge, om der i statistikbanken på 
STIL var mulighed for at sammenligne normering på tværs.    

7. Pædagogisk weekend 
Der afholdes pædagogisk weekend fredag den 25/2 til lørdag den 26/2 
2022. Programmet vil primært omhandle ASF 
(Autismespektrumforstyrrelse). Det er et stort ønske fra skolen hvis der var 
mulighed for at kunne starte den pædagogiske weekend allerede fredag 
morgen, bestyrelsen vil gerne bakker op om dette. 

8. Evt. 

Intet 


